
 
MEGMARADNI KATOLIKUSNAK 

 
 A XXI. sz. emberét valóban sok kihívás éri, de az egyik legnagyobb közülük 
az, hogy valaki megmaradjon ma katolikusnak. Nemcsak a nevében, hanem 
valóban katolikusnak, amilyenek a korábbi idők katolikusai voltak, mint Pázmány 
Péter, Szalézi Szent Ferenc. 
 Sok minden nem katolikus ma, amit katolikusnak hívnak, de legfőképp a 
gondolkodás és a viselkedés nem az. Sokan azt hiszik, hogy ha az egyház liturgikus 
életében részt vesznek, és a szentségekben részesülnek, akkor ők már katolikusok. 
Pedig a valódi katolikusság szemmel nem látható. Az a bensőnket vizsgáló Isten 
előtt dől el. 
 Ma szinte mindent, ami a katolikus vallásban érték volt, elveszni, elpusztulni 
látjuk. Ma a világ a katolikusoktól is elvárja, hogy elfogadják őt olyannak, amilyen -a 
változtatás legcsekélyebb szándéka nélkül. Isten mindenkit úgy szeret, ahogy van –
mondják. De ez az elfogadás csak a szólamok szintjén van, mert az egyik katolikus 
a másikat kritizálja azért, ha Isten örök igazsága mellett ma ki mer állni. Miért nem 
haladsz együtt a modern egyházzal te is? Miért vagy olyan maradi, hogy a több száz 
évvel ez előtti normát tartod követendőnek? A világ változik, vele együtt az 
egyháznak is változnia kell –mondják a „haladó szellemű” (progresszív) katolikusok. 
 Ma az igazi katolikus szavát alig lehet hallani. Nemcsak azért, mert csupán 
maroknyian vannak, hanem azért is, mert félnek megmozdulni az új pogányság 
hatalmas árjával szemben. A világi szónokok ellenben torkuk szakadtából kiáltanak 
(sajnos az egyházon belül is): tolerancia, elfogadás, befogadás. Minden, ami szent, 
ami tökéletes, ami Istentől van, azt szép lassan lebontják, mégpedig látszólag Isten 
nevében, a (Szent X. Pius pápa által elítélt -a szerk.) modernizmus jegyében, a 
jelenlegi vatikáni vezetés hátszelének támogatásával. 
 De mit jelent ma megmaradni katolikusnak? Elsősorban azt, hogy azt 
hiszem, vallom és élem, amit maga Isten és Jézus Krisztus örök érvényűen 
kinyilatkoztatott az emberiségnek, mentesen minden beszivárgott protestáns 
és pogány ideológiától. A legnagyobb hazugság, amivel ma a Krisztushoz hű 
egyházat vádolják az, hogy bezárkózott, nem befogadó, elöregedett, változni nem 
tudó, tanait erőszakkal rá akarja kényszeríteni a más vallású emberekre, sőt elítéli 
azokat, akik nem olyanok, mint ő. Ez egy hamis pecsét, amelyet a gonosz nyom rá 
Isten igaz egyházára. Az igazság az, hogy az egyház örökifjú, mégpedig Jézus 
Krisztustól, aki őt titokzatos módon élteti és táplálja, az isteni igazságot hirdeti, ami 
megváltoztathatatlan (!) és nem kopott meg az idők folyamán. A megújult krisztusi 
életet kínálja az egész világ számára, híveit pedig mindig tárt ajtókkal várja.  
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A templomok nem azért üresek, mert az egyház bezárkózott, hanem mert 
a világnak nem kellenek a krisztusi normák! 
 Katolikusnak maradni azt jelenti, biztosan tudom, hogy Jézus Krisztus egy, 
szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházában található meg mindaz a 
kegyelem, amely az én személyes üdvösségemhez kell, s nincs szükségem más 
vallások ideológiájára és gyakorlataira (pl. Pachamama Földanya-istennő –a szerk.), 
hogy azok úgymond gazdagítsanak engem. Ezzel én nem ítélem el és nem 
rekesztem ki a másvallású embert, csupán bizonyos vagyok abban, hogy a maga 
Jézus Krisztustól alapított katolikus egyház önmagában tökéletes, és az semmiféle 
felújításra nem szorul. 
 Aki a jövőben is katolikus szeretne maradni, annak föl kell készülnie arra, hogy 
legtöbbször kisebbségben lesz még a katolikusnak mondott testvérei között is. Föl 
kell készülnie arra is, hogy ugyanolyan gyűlöletben és kitaszítottságban, esetleg 
szenvedésben lehet része, mint Urunknak földi élete során. Fausztina nővér írta a 
naplójában, hogy a teljes békességet itt a Földön soha nem lelhetjük meg, mert ez 
most itt a harc ideje. A középkori misztikusok az evangéliumok alapján három 
színteret említenek, ahol lelki módon harcolnunk kell: a világ, a saját természetünk 
és a gonosz ellen. Ma a történelem azon különleges korszakában élünk, amikor 
ezek mellett a saját egyházunkon belül is harcolnunk kell Isten igazságáért. Ez nem 
más, mint a megtámadott egyház védelme és a hazugságok fölfedése, mely a 
katolikusságot, sőt az egész emberiséget is veszedelembe viszi. Itt most nem 
kiátkozott Lutherek, hanem egyházilag is megtűrt, sőt fölmagasztalt Marxok, 
Kasperek akarják újra megreformálni a katolikus egyházat. Megmaradni 
katolikusnak azt is jelenti, hogy határozottan elutasítjuk ezen romboló tényezők 
mindegyikét, és még a többség véleményével szemben is meg merjük védeni hitünk 
alapjait, amelyeket nem emberi kéz, hanem maga Jézus Krisztus tett le. Példaként 
előttünk állhat Keresztelő Szent János vagy Morus Szent Tamás, akik még életük 
föláldozása árán sem féltek kimondani, hogy Isten előtt mi a kedves és mi az 
utálatos. Félreértés ne essék! Nem azok a világ ellenségei, akik a világot 
megtérésre hívják, hanem azok, akik a világgal összeölelkezve, de a világban élő 
embereknek hazudva a kárhozat felé vezetik őket! 
 A Szentírás azt mondja, hogy a világosság Jézus Krisztusban közénk jött, de a 
sötétség nem fogadta be. A sötétség ma sem akarja befogadni a világosságot. A 
világosság mégis ott ragyog a sötétség fölött, mert erősebb a sötétségnél. János 
apostol szavaival: „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez az a 
győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk” (1 Jn 5,4). A mi sértetlen, ősi 
katolikus hitünk az, amely ma is legyőzi a világot. Jézus Krisztus egyháza nem 
erőszakkal győz, hanem a szeretet jelével, a kereszt erejével képes lefegyverezni a 
gonosz ellenséget. Nekünk, katolikusoknak ezt a győzelmet és Jézus Krisztus 
föltámadásának erejét kell hirdetnünk a világon! Érjen minket bármennyi támadás is, 
a legmagasztosabb dolog a globális és mindent átfogó változások között is mindig 
megmaradni katolikusnak! 
 
 
 



 

 

A SZÍVÜNK MÉLYÉBŐL 
 

címmel jelent meg franciául 2020. január 15-én Párizsban Szentatyánk, XVI. 
Benedek emeritus pápa és az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa, a 
nyugat-afrikai Guineából származó Robert Sarah bíboros közös könyve a papi 
cölibátusról, határozottan kiállva a nős papok latin egyházban való szolgálata ellen. 
„A papi szolgálat kritériuma az a képesség, hogy lemondjunk a házasságról annak 
érdekében, hogy teljes mértékben az Úr rendelkezésére bocsássuk magunkat” –írja 
XVI. Benedek pápa az új könyvben. „Ami az ősegyházban a cölibátus konkrét 
formáját illeti, rá kell mutatni arra is, hogy a házas férfiak csak akkor kaphatták meg 
a papság szentségét, ha elkötelezték magukat a szexuális önmegtartóztatás, vagyis 
a József-házasság mellett. Úgy tűnik, ez normális volt az első századokban.” 

 A tavaly októberi pán-amazóniai szinóduson a szinódusi atyák 
megvitatták a házas férfiak (viri probati) pappá szentelésének lehetőségét a 
térségben. A zsinat nyomán a német hierarchia kulcsfontosságú tagjai nyíltan 
kijelentették, hogy ha ilyen kivételt hoznak létre, akkor ők is nyomást fognak 
gyakorolni a házas papságért Németországban. Nem ismert, hogy pontosan hol áll 
Bergolio azzal a kérdéssel, hogy kivételt tegyenek a házas férfiak papsága ügyében 
a latin egyházban. 2019. január 27-én a Panamából visszatérő repülőn adott sajtó-
tájékoztatóján azt mondta, hogy „személyesen úgy véli, a cölibátus ajándék az 
egyháznak, és nem ért egyet azzal, hogy a cölibátust opcióként engedjék meg.” De 
hozzátette, hogy megfontol „néhány lehetőséget nagyon távoli helyeken”, pl. a 
csendes-óceáni szigeteken, ahol „paphiány” van.” Ez az álláspont tükröződött az 
amazóniai szinódus záródokumentumában. A szerzők kijelentik: „Nagyra értékeljük 
a cölibátust, mint Isten ajándékát, amennyiben ez az ajándék lehetővé teszi a 
papságra rendelt misszionárius számára, hogy teljes mértékben Isten szent népe 
szolgálatának szentelje magát.” A dokumentum azt is megjegyezte, hogy néhány 
„szinódusi atya támogatta a tárgy általánosabb megközelítését, és ezért azt 
javasolták, hogy a közösség alkalmas és stabil családdal rendelkező, tiszteletnek 
örvendő férfitagjait, akik gyümölcsöző állandó diakónusok, és megfelelő (???) papi 
képzést kaptak, szenteljék őket föl a keresztény közösség életének fönntartása 
érdekében…az Amazonas régiójának legtávolabbi területein.” 

 Ezért a hithű XVI. Benedek pápa és Robert Sarah kardinális új könyve a 
lehető legjobbkor tette lehetővé, hogy hallassák hangjukat. 

„Afrika fiaként nem tudom jó lelkiismerettel támogatni azt az elképzelést, 
miszerint az evangelizáció felé vezető úton lévő embereket meg kellene fosztani a 
teljességben megélt papsággal való találkozástól” –írta Sarah bíboros új könyvében. 
„Amazónia népeinek joga van a vőlegény, Krisztus megtapasztalásához. Nem 
kínálhatnak nekik másodosztályú papokat. Éppen ellenkezőleg: minél fiatalabb egy 
egyház, annál inkább meg kell felelnie az evangélium radikális természetének.” 

Az igazhitű fekete kardinális az egyház IV. századi doktorával, Szent 
Ágostonnal összhangban megerősíti: „Nem hallgathatok! Tudom, hogy milyen 
ártalmas csönd lenne ez számomra. Mert nem egyházi kitüntetéssel szeretnék 
dicsekedni, hanem Krisztus az, akinek el kell számolnom a gondjaimra bízott 
juhokról. Nem maradhatok csöndben, és nincs jogom tudatlannak lenni.”  



 

 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI FEBRUÁR 9-ÉN 
(Évközi 5. vasárnap) 

 
1./ Kedden, a Lourdes (lurd)-i Szűzanya ünnepén este 18 órakor templomunk 
lourdes-i kegykápolnájában ünnepi szentmisét mondunk a betegekért világnapjukon. 
 
2./ Csütörtök este 17 órától a Fatimai Szűzanya tiszteletére rózsafüzér-ájtatosságot 
tartunk a téli sekrestye-kápolnában. 
 
3./ Jövő vasárnap de. 11 órakor képviselőtestületi ülésre hívjuk a tagságot a 
plébániaépületbe.                                                                                              

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   Élő György és Ágnes szülők  hálaadása 44. ház. évf.-n                 É                                                                     
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: február 9. 
8 h    G              A Kun- és a Sikari-család élő és +tagjai       É                                                         
10 h  G              +Nikolett     É                   
Kedd  9.45 h     +Földes József szórótemetése a Köztemetőben                            É 
              18 h     +Földes József OB. és a betegek (búcsúmise a kegykápolnában) É                                                
Szerda 7 h        +Faragó Vízy Ildikó (4. évf.)                                                           CS                                  
Csütörtök 17 h Fatimai rózsafüzér-ájtatosság (a téli sekrestye-kápolnában)         CS 
                  18 h +Elvíra (3. évf.)                                                                                É               
Péntek 7 h        Élő Judit hálaadása 40. születésnapon                                           É 
           10 h        + Kerti István temetése a Madárdombi Szt. Pálban (szórás)          É              
           14 h        + Hortolányi Józsefné Mária temetése a Köztemetőben                 É         
Szombat 18 h   + Rada  József (10. évf.)                                                                 É                                 
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: február 16.  
8 h   G                +Katalin (3. évf.)                                                                             É                          
10 h G                +Domokos Mária édesanya (születésnap)                                     É                       


